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خالصه کتاب انتشار شادی
نویسنده: تونی ِشی - ترجمه: بنفشه عطرسائی

»دلیل« بزرگ
تونی ِشی در این کتاب توضیح می دهد که چطور سایت فروش آنالین کفش زاپوس 
را از صفر به فروش دائمی و خریداری توسط آمازون به مبلغ 1.2 میلیارد دالر رساند. در 

این کتاب ارزشمند می خوانید:
• چطور یک استارتاپ موفق ایجاد کنید.

کارمندان و  برای  بازگشت سود دائمی  ایجاد کنید که  کاری شاد  • چطور یک محیط 
شرکت داشته باشد.

را  موفقیت  به سوی  خودتان  مخصوص  مسیر  تا  کنید  دنبال  را  خود  عالیق  چطور   •
بسازید.
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مقدمه
ِشی کتابش را در 3 بخش تالیف کرده است. در بخش »سودآوری«، سفر کارآفرینی 
خود از دوران کودکی تا دانشگاه را توضیح می دهد. در بخش »سودآوری و عالقه« به 
جزئیات سفر کسب وکارش و رساندن زاپوس از یک استارتاپ پرچالش به زیرمجموعه 
آمازون می پردازد. در بخش »سودآوری، عالقه و هدفمندی« به این موضوع می پردازد 
که زاپوس چطور رویای خود را وسیع تر کرد و سعی کرد شادی را به همه دنیا انتقال 
مسیر  می توانیم  ما  از  یک  هر  چطور  که  می دهد  نشان  هم  کتاب  پایان  در  دهد. 

اختصاصی خود به سوی شادی را هموار کنیم.
این خالصه در 3 بخش تنظیم شده است تا ایده های مفید و کاربردی کتاب را به 

شما ارائه دهد:
• دیدگاه شخصی و داستان سفر فردی ِشی

• دیدگاه کاری و داستان موفقیت شرکت زاپوس
• پیدا کردن مسیر مناسب خودتان: 4 مدل شادی

 
1. دیدگاه شخصی و داستان سفر فردی ِشی

او بسیار سخت  بی نظیری است و خالصه کردن داستان های جذاب  ِشی قصه گوی 
است. در این خالصه به چند بخش مهم از سفر شخصی او اشاره کرده و درباره نقاط 

عطف زندگی اش صحبت می کنیم.

ِشی از دوران جوانی استعداد کارآفرینی داشت. در 9 سالگی کار پرورش کرم خاکی را 
شروع کرد و بعد فروش وسایل در حیاط خانه، تاسیس روزنامه شخصی برای فروش 
ستون آگهی ها، راه اندازی کسب وکار سفارش پستی در دوران راهنمایی، جذب منابع 
برای نوشتن یک کتاب راهنمای تحصیلی و فروش پیتزا در دانشگاه را امتحان کرد و 

در این دوران درک درستی از پول، سودآوری و عالیقش به دست آورد. 

او همه این کسب وکارها را با جزئیات کامل و شوخ طبعی توضیح داده است. در میان 
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این داستان ها با تجربه های یادگیری و دیدگاه او آشنا می شویم و می بینیم که همین 
تجربه ها، فلسفه و رویکرد او به کسب وکار را شکل داده اند.

در سفر ِشی چند نقطه عطف مهم وجود دارد:
اهمیت فرهنگ شرکت

ِشی در سال 1996 و همراه با چند نفر دیگر شرکت Link Exchange را بنیان نهاد 
که در حوزه تبلیغات اینترنتی فعالیت می کرد. در طول سال اول، دوستان و افرادی 
را استخدام کردند که به خاطر لذت و هیجان چیزهایی که خلق می کردند به شرکت 
جذب می شدند. این تیم پویا و منسجم بود و شرکت به سرعت رشد کرد. پس از 
این که تعداد کارمندان به بیش از 25 نفر رسید، شروع به استخدام افرادی کردند که 
باهوش بودند، اما بیشتر از پول و ارتقای شغلی انگیزه می گرفتند. در نتیجه فرهنگ 
سازمان کم کم شروع به تغییر کرد. در سال 1998 که شرکت با 100 کارمند به مبلغ 265 
میلیون دالر به مایکروسافت فروخته شد، ِشی متوجه شد که دیگر از کسب وکارش 

لذت نمی برد. این اولین درس بزرگ او از اهمیت فرهنگ شرکت بود.
 

کشف عالقه و مسیر اختصاصی
ِشی هم مثل بسیاری از مردم شور و اشتیاق خود را در تجربیات زندگی واقعی پیدا 
کرد. او پس از 5 ماه شغلش در شرکت اوراکل را به خاطر خستگی زیاد ترک کرد تا بر 
کسب وکار طراحی وب تمرکز کند، اما فورا متوجه شد که از این کار هم لذت نمی برد و 
شرکت لینک اکسچینج را بنیان نهاد که در سال 1998 به مایکروسافت فروخته شد.

را بپذیرد،  از دست دادن مقدار زیادی پول  اوایل 1999، ِشی تصمیم گرفت که  در 
این  که  نمی دانستم  زمان  »آن  برود.  عالقه اش  دنبال  و  کند  ترک  را  مایکروسافت 
تصمیم به نقطه عطف زندگی ام تبدیل خواهد شد. تصمیم گرفتم تعقیب پول را کنار 

بگذارم و عالیقم را تعقیب کنم.«
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او شرکت ونچر فراگز را تاسیس کرد که یک صندوق سرمایه گذاری 27 میلیون دالری 
سرمایه گذاری  صندوق  این  بودجه  با  که  بود  شرکت هایی  از  یکی  هم  )زاپوس  بود 
تاسیس شد(. ِشی پول  های زیادی را در سرمایه گذاری ها، بازار سهام و صنعت سینما 
از دست داد، اما در این مسیر نکات بیشتری درباره خودش، عالیق و کسب وکارش 
یکی  و  کرد  پیدا  شطرنج  بازی  و  کسب وکار  بین  زیادی  شباهت های  او  گرفت.  یاد 
مهم ترین  »فهمیدم  است:  این  زندگی  و  کسب وکار  درباره  او  کلیدی  دیدگاه های  از 
تصمیمی که می توانم بگیرم این است که سر کدام میز بنشینم و کی میزم را عوض 
تصمیم  که  است  این  مدیرعامل هم  و  کارآفرین  تصمیمات  مهم ترین  از  یکی  کنم. 

بگیرد وارد چه کسب وکاری شود.«
 

قدرت صمیمیت
احساس  بود،  خود  سالگی   26 تولد  مهمانی  برای  برنامه ریزی  مشغول  ِشی  وقتی 
تحول ساز و عمیق ارتباط و صمیمیت با دیگران و همه دنیا را در آن مهمانی تجربه کرد. 
او با فرهنگ »ِریو« آشنا شد که یک خرده فرهنگ جوان محور و ترکیبی از موسیقی، 
هنر و ایده های اجتماعی بود. او در این فرایند یاد گرفت که چطور بدون هیچ انگیزه 
و منفعت پنهانی واقعا دیگران را دوست داشته باشد. »فرهنگ ِریو یادآور این بود 
که دنیا می تواند مکانی بهتر برای افرادی باشد که برای انسانیت و محبت به یکدیگر 

ارزش قائل اند.«
 

2. داستان زاپوس: درس های کسب وکار
زاپوس از خیلی جهات ترکیبی از ارزش ها و عالیق ِشی است. او با جزئیات توضیح 
می دهد که چطور خودش و شرکایش با موفقیت زاپوس را از صفر به فروش خالص 
ساالنه بیش از یک میلیارد دالر رساندند. این شرکت مجموعه ای از ارزش های کلیدی 
متمایز و یکپارچه داشت که در همه سطوح سازمان اجرا می شد و فرهنگ شفاف، 

صادقانه و مشارکتی خود را به همه ذی نفعان انتقال می داد.
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و  شی  و  داشت  را  خودش  مخصوص  چالش های  اول،  سال   2 در  به ویژه  زاپوس 
شرکایش تالش می کردند مدل کسب وکار مناسب خود را پیدا کنند و درگیر مشکالت 
مربوط به جریان پول نقد، موجودی انبار و تدارکات بودند. ِشی موفقیت زاپوس را 
مدیون سرمایه گذاری اولیه و تمرکز بر 3 حوزه خدمات مشتریان، فرهنگ و آموزش 

می داند.

زاپوس خدمات مشتریان را بخشی جدایی ناپذیر از برندش می داند و باور دارد که 
بازاریابی باید در راستای ایجاد مشارکت و اعتماد به ویژه بعد از فروش باشد و فقط 
به ایجاد هیاهو درباره محصول اکتفا نکند. چند نمونه از خدمات مشتریان فوق العاده 
این شرکت عبارتند از: ارسال و پس گرفتن رایگان کفش از مشتری و سیاست امکان 
هزینه بر  این شرکت  معیارهای  از  بسیاری  این که  با  روز.  تا 365  کفش  دادن  پس 
برقراری  بازاریابی می داند که باعث  را نوعی سرمایه گذاری در  زاپوس آن ها  هستند، 
ارتباط احساسی با مشتریان، تقویت بازاریابی دهان به دهان و افزایش ارزش دریافتی 

از مشتریان در بلندمدت می شود.
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فرهنگ
این  برند اصیل  ایجاد یک  راه  بهترین  را آشکار کرده است. پس  اینترنت همه چیز 
مثال  می گیرند.  قرار  راستا  یک  در  فرهنگ شرکتتان  و  برند  مطمئن شوید  که  است 
همه افراد شرکت واقعا به ارزش های اساسی پایبند هستند و این ارزش ها بخشی 

جدانشدنی از زندگی شان است.

10 ارزش کلیدی زاپوس نه توسط موسسان شرکت، بلکه در فرایند دریافت بازخورد 
از کارمندان مشخص شدند،  زیرا هر کارمند اعالم می کرد که کار کردن در زاپوس چه 
ارزش و معنایی برایش دارد. ِشی بیش از 30 صفحه را به توضیح درباره این 10 ارزش 

کلیدی و دلیل انتخاب آن ها اختصاص داده است.
 

10 ارزش کلیدی زاپوس
1. ایجاد حس فوق العاده وااای از طریق ارائه خدمات

2. پذیرفتن و ایجاد تغییر
3. ارائه خدمات مفرح و کمی عجیب

4. ماجراجو، خالق و روشنفکر بودن
5. تالش مدام برای رشد و یادگیری

6. ایجاد روابط شفاف و صادقانه
7. تشکیل یک تیم مثبت با روحیه خانوادگی

8. انجام کار بیشتر با تالش کمتر
9. مشتاق و مصمم بودن

10. فروتنی

مثل  می آورد:  زاپوس  فرهنگ  گسترش  و  تقویت  فرایند  از  زیادی  مثال های  ِشی 
آن عبور می کنند  از  کارمندان  زیبا در ساختمان شرکت که همه  طراحی یک ورودی 
و به این ترتیب تعامل بین آن ها افزایش می یابد، برگزاری تور آشنایی با بخش های 
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مختلف دفتر مرکزی، انجام بازی »حدس زدن افکار از چهره فرد« که کارمندان را بیشتر 
با یکدیگر آشنا می کند، نظرسنجی های متنوع، ساخت کتابخانه برای کارمندان برای 
مطالعه و یادگیری بیشتر و غیره. چه این ارزش ها مناسب شرکت شما باشد یا نباشد، 
پیام ِشی این است: »همیشه به ارزش هایتان پایبند باشید تا به روش نهادینه تفکر 

و عمل در شرکتتان تبدیل شوند«.
فرهنگ  تقویت  و  شکل دهی  برای  خود  منحصربه فرد  روش  چند  به  ِشی  همچنین 

زاپوس اشاره می کند.
 

کتاب فرهنگ زاپوس
فروشندگان،  کارمندان،  زبان  از  زاپوس  ارزش های  و  فرهنگ  معرفی  به  کتاب  این 
مشتریان و شرکا می پردازد. همه باورهای زاپوس به طور شفاف در این کتاب بیان 
نه تنها در دسترس  این کتاب  یا اصالح نشده است.  شده و هیچ موردی سانسور 
تا  بوده  کارمندان  برای  روشی  این  مردم هست.  عموم  در دسترس  بلکه  کارمندان، 
نظرات خود را آزادانه بیان کنند و سند خوبی برای نشان دادن روند تحول شرکت در 
طول زمان است. ِشی در بخشی از این کتاب می گوید که چطور کتاب فرهنگ شرکت 

خودتان را بنویسید.
 

استخدام و آموزش افراد مناسب
این ها دو عنصر کلیدی ایجاد و حفظ فرهنگ در زاپوس هستند.

•داوطلبانفقطباگذراندناین2آزموندرزاپوسپذیرفتهمیشوند: داشتن 
تجربه مناسب، توانایی فنی، تناسب با سایر اعضای تیم )که توسط مدیر استخدام 
با فرهنگ شرکت )که توسط بخش منابع  ارزیابی می شود( و داشتن تناسب کافی 

انسانی ارزیابی می شود(.
•هرکارمنددرهربخشیبایدآموزشاولیه4هفتهایرابگذراند: زاپوس به هر 
داوطلب که بعد از هفته اول تا هفته چهارم آموزش شرکت را ترک کند، 2000 دالر 

می دهد تا افرادی که به دالیل اشتباهی به شرکت آمده اند خودشان بروند.
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تاحدی که همه  تاکید می کند  اصلی  ارزش های  به  تعهد  اهمیت  بر  بار  ِشی چندین 
استخدام ها و اخراج ها بر اساس این اصول انجام می شود.

 
سازگار کردن همه ذی نفعان

ذی نفعان  همه  میان  سازگاری  اهمیت  متنوع  مثال های  و  داستان ها  کمک  با  ِشی 
از کارمندان تا مشتریان، فروشندگان و حتی هیات مدیره را نشان می دهد. او حتی 
مثال هایی از ایمیل های آن ها به یکدیگر در زمان تعدیل نیروی گسترده شرکت در 
نشان دهد  تا  در سال 2009 می آورد  آمازون  توسط  و خریداری شرکت  سال 2008 

افرادش تا چه حد به ارزش های شفافیت و صداقت پایبند هستند.
 

آموزش و تقویت کارمندان
پایبندی زاپوس به ارزش های اصلی رشد و یادگیری باعث خلق مفهوم »لوله« شد. آن ها 
به جای تمرکز بر استعدادهای فردی، لوله هایی پر از افراد با مهارت های و تجربه های 
متنوع در هر بخش ایجاد کردند. مدیران زاپوس سعی می  کنند در همان مرحله اول 
افراد مشتاقی را استخدام کنند و آن ها را درون شرکت پرورش دهند و این فرصت 
را برایشان ایجاد کنند که در مدت 5 تا 7 سال به مدیر ارشد تبدیل شوند. کتاب ها 
و دوره های آموزشی لوله توسط »تیم لوله« به کارمندان ارائه می شود تا مهارت های 

آن ها را تقویت کند.
 

هدفمندی: چیزی فراتر از سودآوری و عالقه
هم زمان با رشد زاپوس، فرصت های بیشتر و بیشتری برای ِشی پیش می آمد تا رازهای 

موفقیت زاپوس را با مردم به اشتراک بگذارد.

ِشی در طول زمان 3 قانون مهم برای سخنرانی هایش تعیین کرده که باعث می شود 
از مسیر بحث منحرف نشود و موثرترین سخنرانی ها را داشته باشد:
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• مشتاق باشید )او درباره موضوعاتی که برایش جالب نیست، سخنرانی نمی کند(.
• داستان های شخصی بگویید.

• خودتان باشید.

ِشی با تعهد دائمی به ارزش های کلیدی زاپوس یعنی دست نکشیدن از رشد و یادگیری، 
مخاطبان را هم در سخنرانی هایش مشارکت می دهد تا فرصت رشد و یادگیری را برای 
آن ها فراهم کند، نه این که فقط به تبلیغ زاپوس بپردازد. او تیمش خیلی زود متوجه 
شدند که به تغییر سایر شرکت ها و زندگی افراد زیادی کمک کرده اند و مطالب خود 
ارائه  به عالقه مندان  زاپوس  زاپوس و سمینار دیدگاه های  در نشریه دیدگاه های  را 
کردند. در سال 2009، آن ها رویای شرکت را در یک جمله ساده و قدرتمند خالصه 

کردند: »هدف زاپوس انتشار شادی در سراسر دنیا است«.
 

3. پیدا کردن مسیر خودتان به سوی شادی
ِشی کتابش را با روان شناسی شادی تمام می کند. او به خالصه ای از تحقیقاتش و 

ایده هایی اشاره می کند که به او در پیدا کردن مسیر اختصاصی اش کمک کرده اند.
 

مدل 1. اجزای شادی
شادی 4 عنصر کلیدی دارد و ِشی نشان می دهد که زاپوس همه این 4 عنصر را در 

خود نهادینه کرده است.
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مدل 2. تامین نیازهای ذی نفعان کسب وکار
می توانیم با استفاده از هرم نیازهای مازلو، نیازهای ذی نفعان کسب وکار را بهتر تامین 

کنیم.
 
 

مدل 3. انواع شادی
3 نوع شادی وجود دارد، اما رسیدن به اهداف عالی تر پایدارترین نوع شادی را ایجاد 

می کند. ما باید بر این نوع شادی تمرکز کنیم و آن را فراتر از عالقه و لذت بدانیم.
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مدل 4. وجه مشترک شادی با کسب وکار فوق العاده
نشان  را  پایدار  و ساخت شرکت های  کارمندان  بین شادی  ویژگی های مشترک  ِشی 
می دهد. او توصیه می کند که اگر از شادی به عنوان اصل هدایتگر شرکت استفاده 

کنید، می توانید سازمان های فوق العاده  با عمر طوالنی بسازید.

سایر نکات مهم کتاب
این کتاب بسیار ساده و سرگرم کننده است و ِشی داستان های شفافی آورده که کمک 
می کند سفر یادگیری و فرایندهای فکری او را تجربه کنیم. ما سعی کردیم درس ها و 
دیدگاه های کلیدی این کتاب را با شما به اشتراک بگذاریم تا در زندگی و کار خود از 
آن ها استفاده کنید، اما با خواندن کل کتاب بیشتر با شوخ طبعی و مهارت ِشی در 

قصه گویی آشنا خواهید شد.

این کتاب بسیاری از ایمیل های خصوصی زاپوس و همچنین نظرات و دیدگاه های 
از  وسیعی  طیف  ارائه  با  و  می گیرد  بر  در  را  شرکت  این  کلیدی  کارمندان  و  رهبران 

دیدگاه ها کمک می کند روح و شخصیت زاپوس و کارمندانش را بهتر درک کنیم.
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